
OKRESNÝ ÚRAD KEŽMAROK 
Pozemkový a lesný odbor 

Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok 

Č.j: OU-KK-PLO-2019/004042-4-BJ                                                                          V Kežmarku dňa: 25.11.2019 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
 

 

 

       Okresný úrad Kežmarok, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na 

úseku lesného hospodárstva  v zmysle § 56, ods.1, pís. c, zákona č.326/2005 Z.z o lesoch, 

v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o lesoch/, podľa § 4 a § 4a  zákona o lesoch, v 

zmysle § 18, ods. 2 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len 

„správny poriadok“/, na základe návrhu splnomocnenca Vladimíra Bodyho, bytom 

Abrahámovce 46, 059 72 Vrbov  

 

začína konanie 

vo veci zápisu obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov -  k.ú. Abrahámovce  

okr. Kežmarok, LV č. 385, 386, 387, 389 a 413 na parcelách KN/E- č. 232, 265, 223, 258, 257, 

231/1, 259 a 260/1. 

 

 Správny orgán týmto v súlade s §18 ods.3 správneho poriadku upovedomuje účastníkov 

konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí konania v predmetnej veci. Zároveň určuje, že 

účastníci konania môžu svoje pripomienky k začatému konaniu uplatniť do 3 dní od doručenia 

tohto oznámenia u konajúceho správneho orgánu. Tým majú možnosť pred vydaním rozhodnutia 

vyjadriť sa k jeho podkladom a k spôsobu ich zistenia a prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 

 Do spisu vo veci predmetného konania je možno nahliadnuť na tunajšom správnom orgáne. 

 

 Podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku je dňom oznámenia začaté konanie o zápise 

obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov na lesných pozemkoch v k.ú. 

Abrahámovce, LV č. 385, 386, 387, 389 a 413  podľa § 4 a § 4a zákona o lesoch. 

 Podľa § 26 ods.2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa 

písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty 

je dňom doručenia. 

 

 Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom konaní je viac ako 20 účastníkov konania, toto 

oznámenie sa v súlade s § 26 správneho poriadku doručuje verejnou vyhláškou.  

 

 

 

 

                                                           

                                                          Ing. Vladimír Harabin 

                                                              vedúci odboru 

 

Doručuje sa: 

- vlastníci lesných pozemkov v k.ú. Abrahámovce, LV č. 385, 386, 387, 389 a 413 

- dotknuté správne orgány  

 

Vyvesené dňa:                                                                               Zvesené dňa: 

 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý                                                                                                       Pečiatka a podpis orgánu, ktorý 
zabezpečil vyvesenie rozhodnutia                                                                                                    zabezpečil zvesenie rozhodnutia        
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